
 

 Leder 
I påsken har jeg latt meg fasci-

nere av den lille boka Klage-

sangene. Her beskrives Jeru-

salems elendighet etter at fol-

ket har levd i synd  i lang tid, 

dyrket andre guder, ofret sine 

barn, for deretter å ha blitt fornedret, hånet og tatt til 

fange av babylonerne. Midt i denne boka finner vi no-

en vers som viser at det alltid er håp, selv i trengsler 

som er resultat av egen uforstand og synd.  
 

Klagesangene 3:22-25: 

«Herrens miskunn er 

ikke forbi, hans barm-

hjertighet tar ikke slutt. 

Den er ny hver morgen, 

stor er din trofasthet. Jeg 

sier: Herren er min lodd, 

derfor står mitt håp til Ham. Herren er god mot dem 

som venter på Ham og søker Ham.»  
 

Selv om Klagesangene er fra gammeltestamentlig tid, 

ser vi her at nåden fra Gud gjelder på forskudd. 

Vi som lever i den nye pakt kan desto mer glede oss 

over Herrens nåde som virkelig gjelder. Vår kjærlighet 

og takknemlighet til han kan vi best vise ved å gi oss til 

Han hver dag, søke Hans rike først og sette Han på 

førsteplass i livene våre.  

Gudstjenester 
 

Søndag 3. april  

Kl. 17: Gudstjeneste.  

Joakim Skavern taler.  

Wenche og Samuel 

Torres spiller og synger. 

Nattverd. 

 

 

Søndag 10. april 

Kl. 17:00  

UNG gudstjeneste.  

Ida M. Bråthen taler. 

 

Søndag 17. april 

Kl. 17:00 Gudstjeneste. 

Edy Mihaescu taler, 

synger og spiller. 

 

Søndag 24. april 

Kl. 17:00 Gudstjeneste. 

Wenche og Samuel 

Torres taler og synger. 

 

*** 

 

Søndag 1. mai 

Kl. 17:00 Gudstjeneste. 

Hege Skavern taler. 

Nattverd. 

Samlinger 
 

 

Bønn & lovsang kl. 19 

Tirsdag  05.04. 

Tirsdag 19.04. 
 

Bibelundervisning kl 19 

(engelsk) 

Tirsdag 12.04. 

Tirsdag  26.04. 
 

Sangandakter kl. 11 

Tirsdag 05.04. Moen. 

Tirsdag 12.04. Lyngholtet. 

Tirsdag 19.04. Moen. 

Onsdag 27.04. Sætre. 
 

Kulturkafe kl. 11 

Onsdag 13.04. Birger 

Berntsen med band syng-

er og spiller. 
 

Connect kl. 19 

Onsdag 06.04. 

Onsdag 13.04. 

Onsdag 20.04. 

Onsdag 27.04. 
 

Bønn for byen kl. 19  

Onsdag 13.04. i Metodist-

kirken. 
 

Husgrupper kl. 18 

Uke 14 og 16. 
 

The Message kl. 19.30 

Hver fredag i april. 
 

The Betweens kl. 12 

Lørdag  23.04. Sykkeltur. 

Pinsekirken Elverum 
Besøksadresse:   

Anne Moes gate 3 

Elverum 
 

Postadresse: 

c/o Rolf Skavern jr 

Moskusveien 11 

2406 Elverum 

Mobiltelefon: 

913 06 471 

 

E-post: 

post@pinsekirkenelverum.no 
 

 

Bankkontonummer: 

1820.07.19308 

PK-nytt,  Årgang 16 - 4. utgave 

Herrens miskunn 

er ikke forbi, hans 

barmhjertighet tar 

ikke slutt. Wenche Torres 

på kvinnelunsj 
Pinsekirken inviterer kvinner i alle 

aldre på lunsj lørdag 16. april 

klokka 12. Wenche Torres 

(bildet) synger og deler noen tan-

ker. Wenche bor i Stange, men 

jobber som tannlege i Elverum. 

Hun og mannen Samuel har ved 

flere anledninger blitt brukt som 

forkynnere og sangere i Pinsekir-

ken til stor velsignelse for menig-

heten.  

Kvinnelunsjen er en unik anledning til å be med seg ven-

ner og bekjente som til vanlig ikke går i Pinsekirken.  

 

Arrangementet har en varighet på cirka to timer. Kirkesa-

len er omgjort til café denne dagen. Gjestene sitter rundt 

småbord og blir servert lunsj mens vitnesbyrd deles inni-

mellom god sang og musikk.  Ikke koster det mye å delta 

heller, for det er nemlig gratis inngang. Men det blir sam-

let inn en frivillig kollekt. Alle kvinner - VELKOMMEN! 

Lifehouse er i gang 
Lifehouse har fått sin 

første permanente 

beboer. Hun flyttet 

inn til påske. 

Lifehouse, som drives 

av Bianca og Gert 

Vlastuin, skal være en 

støtte og hjelp for jenter som ikke vil ta abort. Lifehou-

se tilbyr et sted å bo, praktisk hjelp og veiledning. 

Bianca og Gert har brukt mye tid for å sette i stand 

huset sitt på Vestad for å kunne ta i mot jenter i en 

vanskelig livssituasjon. Nå er de i gang! 

Ragnhild Skavern 



 

Fødselsdager 
April 

0404 Bjørn Endresen 

0404 Isco Sandro 

0804 Elin Finstad 

1004 Janni Abrahamsen 

1104 Aslaug Rostille,  

1104 Mimmi Kvernmosæter 

1304 Gunda Marie Myhre - 95 år! 

1404 Tore Bjørn Ringås 

1604 Øyvind Gotehus 

1604 Tonje Ringås 

1604 Miriam Musimisa Zihindula 

1904 Stefan Daniel Iversen, 

2004 Britt Endresen 

2004 Carlos Eduardo Fumero 

2004 Robert Muren 

2104 Victoria Lien 

2304 Kjersti Skavern 

2404 Astri Iversen Ringås 

2704 Ann Kristin Nygård  Nordlie - 30 år! 

2804 Kuha Ceu Bawikou 

2804 Bianca Vlastuin - 40 år! 

2904 Thorleif Skavern 

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet Norsk Pinsebevegelse 

 

*** 

 

Redaktør: 

Ida Bråthen 

Dåpsmøte 
Lørdag 2. april klok-

ka 13 (merk dag og 

klokkeslett) blir det dåp i 

Pinsekirken. Dersom du 

går med tanker om å 

døpe deg, så er det mulig 

for flere å bli med denne lørdagen. Ta kontakt med Rolf 

Skavern jr., mobil 913 06 471.  

Rent 
Mandag 25. april hå-

per vi riktig så mange 

stiller på vårdugnad. Det 

er oppgaver både inne og 

ute. Vi nevner blant an-

net vask av lampekupler 

og vinduer, og spyling av parkeringsplass. Dugnaden er fra 

klokka 18 til 21. 

Konsert 

I samarbeid med 

The Message hol-

der musikklinja 

ved Stavern Folke-

høgskole konsert i 

Pinsekirken fredag 

29. april klokka 

19.30. Endre Dahl, 

kjent fra ungdomsmiljøet i PK og som nå går i et stipendiat 

ved folkehøgskolen, er med som musiker.  

Det er gratis inngang. 

Kanskje du skal bli 

kjøkkenansvarlig? 
Vi trenger ny kjøkkenansvarlig i menigheten så raskt 

som mulig. Oppgavene er: 

 Sørge for orden og system på kjøkkenet 

 Lede gjennomføring av servering ved større arrange-

ment som årsfest o.l.  

 Innkjøp av nødvendig materiell/utstyr på kjøkkenet 

 Og ellers være kontaktperson for alt som har 

med kjøkken og servering å gjøre 

Dersom du kan tenke deg å ta ansvaret for dette ber vi 

deg om å ta kontakt med Lederskapet ved Svein Skret-

ting, mobil 991 04 433. 
 

Vi benytter anledningen til å takke Mimi Kvernmo-

sæther for den gode jobben hun har gjort som kjøkken-

ansvarlig, og som nå ønsker avløsning fra denne tje-

nesten. 

8. og 9. april arrangeres Lovsang-16 i Oslo. Det er 

flere fra PK som skal delta. Det er Filadelfiakirken som 

er vertskap for konferansen. 

Utlån av lokaler 
For å hjelpe en ortodoks menighet i byen er Pinsekirkens 

lokaler lånt ut til en gruppe eritreere på noen lørdag etter-

middager fra klokka 15 til 18 frem til sommerferien. Dette 

gjelder lørdag 2.4., 9.4., 7.5., 28.5, 4.6. og 11.6. 

Teltet 
Sesongen er i full gang for 

Teltet, og i april er Teltet 

åpent på natt i Leiret den 9. 

og 23. april. Det er en fast 

gjeng som sørger for driften, 

men synes du dette virker 

spennende og interessant er 

det bare å bli med. Kontakt-

person er Tore Bjørn Ringås, 

mobil 416 74 033. 

Vi strikker i lag 
Pinderud-

stua gjøres 

om til strik-

kekafé lør-

dag 23. ap-

ril fra 

klokka 11 

til 15.30. 

Initiativta-

ker Kristina Wøhni ønsker velkommen til et sosialt sam-

vær med enkel servering og strikkepinner :-) Ta med 

eget håndarbeidsutstyr.  

Fornøyd 
Påskeleiren for ung-

dommene i Hafjell ble 

et svært vellykket ar-

rangement.  
 

Over 170 ungdommer 

var samlet til sosialt og 

åndelig fellesskap med 

sterk forkynnelse og 

mektig lovsang på kvel-

dene.  
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